KOKEEN JÄRJESTÄMINEN
Koeanomukset
1.6.2015 voimaan astuneen ohjeistuksen mukaisesti palvelus- ja pelastuskoirakokeet anotaan seuraavasti:
• koiramäärältään rajaamattomat kokeet anotaan viimeistään kaksi kuukautta ennen koepäivää (esim. 1.9. järjestettävä koe anotaan viimeistään 1.7.)
• enintään kymmenen koiran ja yhden lajin palvelus- ja pelastuskoirakokeet sekä luonnetestit ja MH-luonnekuvaukset anotaan liitosta viimeistään kuukautta ennen koe-/testi-/kuvauspäivää (esim. 1.9. järjestettävä luonnetesti anotaan viimeistään 1.8.)
Kansainväliset kokeet tulee anoa viimeistään 8 kuukautta ennen koetta.
SM-kokeet tulee anoa ennen kokeita edeltävän vuoden 1. päivää.
BH-koe voidaan järjestää kaikissa yhden koelajin lyhyellä anomisajalla anotuissa kokeissa. Tällöin varsinaiseen koelajiin (IPO, PAJÄ, PAHA, PAVI tai PAEK) ilmoittautuneilla on osallistumiseen etuoikeus.
IPO-kokeen yhteydessä voidaan järjestää osakokeita (A, B, C sekä BC). Koe voidaan järjestää vain, kun luokissa BH,
IPO tai FH on vähintään 2 osallistujaa.
FH- ja IPO-FH kokeita voidaan anoa lyhyellä anomisajalla yhtenä enintään 10 koiran kokeena.
Kansallisten PEKO-kokeiden ja IPOR-kokeiden sama laji katsotaan yhdeksi lajiksi, jolloin esim. pelastuskoirien rauniokokeen ja IPOR-rauniokoirakokeen sisältävä koe voidaan anoa lyhyen, 1 kk:n anomisaikataulun mukaisesti.
Kokeet anotaan ensisijaisesti KOPA-koejärjestelmän kautta. Kokeen ilmoittautumisaika kannattaa asettaa alkamaan
aikaisintaan kahdeksan vuorokautta anomisajankohdan jälkeen, jotta anomus ehditään käsitellä liitossa ja tiedot julkaista koekalenterissa.
Mikäli koe anotaan Palveluskoiraliiton paperisella koe-, testi- ja kurssianomuslomakkeella, lisätietoihin tulee merkitä
Kopa-ilmoittautumisen salasana, koska kaikkien kokeiden tiedot lisätään koetietojärjestelmään ja osallistujat voivat
itse päivittää tietonsa järjestelmään puhelinilmoittautumisen jälkeen. Järjestäjän kannattaa merkitä ilmoittautumisen salasana itselleen muistiin, jotta sen voi luovuttaa osallistujalle puhelinilmoittautumisen yhteydessä. Anomuslomakkeen allekirjoittaa yhdistyksen nimenkirjoitusoikeuden omaava henkilö, ja rotujärjestöjen rekisteröimättömien
alaosastojen koeanomukset allekirjoittaa pääyhdistyksen nimenkirjoitusoikeuden omaava henkilö.
HUOM! Jos kokeessa on rajoitettu osallistujamäärä, on ilmoittautumiset otettava vastaan puhelimitse. Pelkästään sähköpostitse tehtyjä ilmoittautumisia ei hyväksytä.

Osallistumisoikeus palveluskoirakokeisiin
Käyttäytymiskokeeseen ja pelastuskoirakokeisiin ovat oikeutettuja osallistumaan kaikki koirat, jotka on rokotettu ja
tunnistusmerkitty SKL:n määräysten mukaisesti. Koirilla, joilla ei ole Suomen Kennelliiton hyväksymää rekisteritodistusta tulee olla Kennelliiton omistajatodistus. Omistajatodistuksessa samoin kuin rekisterikirjassa tulee olla vahvistus
koiran tunnistusmerkinnästä.
Palveluskoirakokeisiin ovat oikeutettuja osallistumaan kaikki kilpailuoikeuden omaavan rotuiset (rotuluettelo) koirat, joilla on Kennelliiton hyväksymä rekisteritodistus. Myös EJ- ja ER-todistukset sekä kaikki FCI:n hyväksymät rekisteritodistukset käyvät.
Koira ei voi osallistua kokeeseen ilman rekisteri- tai omistajatodistusta tai hyväksyttävästi varmennettua kilpailukirjaa. Koiralla, joka on jo aiemmin osallistunut palveluskoirakokeeseen tulee aina kokeeseen osallistuttaessa olla mukana kilpailukirja. Mikäli kilpailukirja on kadonnut saa kadonneen tilalle uuden Palveluskoiraliiton toimistosta, jossa siihen kirjataan koiran aiemmat koekäynnit ja sen saavuttamat tulokset. Koiran rokotukset ja tunnistusmerkinnän
kilpailukirjaan vahvistaa rokotuksen ja merkinnän tehnyt eläinlääkäri.
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Kaikkien kokeisiin osallistuvien koirien tulee olla tunnistusmerkittyjä joko tatuoimalla tai mikrosirulla.
Kokeen sihteeri tarkistaa koiran omistajatodistuksesta, rekisteri- tai kilpailukirjasta tunnistusmerkinnän.
Koirien tunnistusmerkintä tarkastetaan luoksepäästävyystarkastuksen yhteydessä. Mikäli tatuointi ei ole luettavissa
tai mikrosirua ei löydy, tulee kokeesta vastaavan tuomarin tai koesihteerin ohjeistaa koiran ohjaajaa seuraavasti: Koira tulee uusinta merkitä viimeistään 1 kk kuluessa ja tästä on lähetettävä todistuskopio kokeen järjestäjälle.
Mikäli koiranohjaaja ei toimita todistusta, tulee kokeen järjestäjän ilmoittaa asiasta Palveluskoiraliittoon, joka ryhtyy
toimenpiteisiin koetuloksen mitätöimiseksi.
1.1.2001 jälkeen syntynyt koira, jonka korvat ja/tai häntä on typistetty, ei saa osallistua palvelus- ja pelastuskoirakokeisiin.
Kokeisiin ei saa osallistua sairas tai lääkitty koira. Koiralle ei saa myöskään antaa mitään sen suoritukseen vaikuttavaa
lääkettä tai muuta ainetta, joka on koiran normaalista ravinnosta poikkeavaa (esim. kahvi, alkoholi ja suklaa). Kokeissa saatetaan ottaa koirista doping-näytteitä. Lääkeaineiden varoajat löytyvät Suomen Kennelliiton internetsivuilta.

Koepöytäkirjat
Kokeen jälkeen tulokset kirjataan KOPA-koetietojärjestelmään tai Suomen Kennelliiton koepöytäkirja -lomakkeelle.
Ohje koetulosten kirjaamisesta löytyy Palveluskoiraliiton jakamasta Kokeiden järjestämisohjeesta sekä KOPAsta. Tuomari tarkastaa ja varmentaa tulokset koepöytäkirjaan nimikirjoituksellaan ja tuomarinumerollaan. Lisäksi täytetään
kokeen toimihenkilöluettelo, johon merkitään kaikki kokeessa arvostelleet tuomarit, koetoimitsija sekä suojelukokeiden kilpailuavustajat. Tämä lomake tulee Palveluskoiraliiton käyttöön, ja siitä tarkistetaan, että ko. tuomareilla on
arvostelemansa koelajin arvosteluoikeus sekä kilpailuavustajat ovat liiton hyväksymiä. Koepöytäkirja lähetetään vähintään kahtena kappaleena 14 vuorokauden kuluessa kokeesta Palveluskoiraliiton toimistoon osoitteella Koulukuja 1, 04200 Kerava. KOPA:n kautta toimitettua koepöytäkirjaa ja toimihenkilölomaketta ei tarvitse postittaa erikseen
liittoon.

Koemaksut
Kaikista palveluskoira-, käyttäytymis-, valjakkohiihto- ja IPOR-kokeista tulee järjestävän yhdistyksen maksaa Palveluskoiraliitolle koemaksu. Maksun suuruus on 4 €/koe + 3 €/kokeeseen osallistunut koira. (Esim. koemaksu 10 koiran
kokeesta muodostuu seuraavasti: 10 x 3 € = 30 € + 4 € = 34 €) Maksu tulee suorittaa heti kokeen jälkeen Suomen Palveluskoiraliiton tilille FI41 8000 1800 2309 80. Liitto laskuttaa yli 2 kuukautta aiemmin järjestettyjen kokeiden maksut ja lisää laskutuskuluja 4,00 €/lasku.

Suomen Palveluskoiraliitto
Ohje kokeen järjestämiseen

Päivitetty
1.6.2015

